
Suplement núm. 11 Dijous 16 novembre 2000 785

persones físiques, aprovat pel Reial decret 214/1999, de 5
de febrer, amb la redacció següent:

«9è Si en el curs de l’any natural es produeix
una variació del nombre d’ascendents o de les
seves circumstàncies, sempre que es produeixi una
variació de l’import del mínim familiar, d’acord amb
l’article 40 de la Llei de l’impost.»

3. L’apartat 4 de l’article 81 del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, aprovat
pel Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, queda redac-
tat de la manera següent:

«4. Els nous tipus de retenció s’apliquen a partir
de la data en què es produeixin les variacions a
què es refereixen els números 1r, 2n, 3r i 4t de
l’apartat 2 d’aquest article i a partir del moment
en què el perceptor dels rendiments del treball
comuniqui al pagador les variacions a què es refe-
reixen els números 5è, 6è, 7è, 8è i 9è de l’apartat
esmentat, sempre que les comunicacions es pro-
dueixin, com a mínim, amb cinc dies d’antelació
a la confecció de les nòmines corresponents, sens
perjudici de les responsabilitats en què pugui
incórrer el perceptor quan la falta de comunicació
d’aquestes circumstàncies determini l’aplicació
d’un tipus inferior al que correspongui, en els ter-
mes que preveu l’article 89 de la Llei de l’impost.

La regularització a què es refereix aquest article
es pot portar a terme, a opció del pagador, a partir
del dia 1 dels mesos d’abril, juliol i octubre, respecte
de les variacions que, respectivament, s’hagin pro-
duït en els trimestres immediatament anteriors a
aquestes dates.»

Disposició transitòria única. Regularització del tipus
de retenció.

La regularització del tipus de retenció corresponent
a l’exercici de 2000, per a l’aplicació de les modificacions
que introdueix aquest Reial decret, es pot portar a terme
de la manera següent:

1. Quan els descendents que es van computar per
meitat s’hagin de computar en la seva totalitat, o s’hagi
de computar el mínim familiar per ascendents, d’acord
amb el que preveu l’article 78.3.d) del Reglament de
l’impost, el contribuent ha de comunicar aquestes cir-
cumstàncies per escrit al pagador dels rendiments del
treball, sense que la comunicació esmentada s’hagi
d’ajustar al model a què es refereix el segon paràgraf
de l’article 82.1 del Reglament de l’impost, i el pagador
queda obligat a conservar la comunicació degudament
signada.

2. El pagador pot practicar la regularització, en els
termes que preveu l’article 81 del Reglament de l’impost,
en qualsevol de les nòmines corresponents al període
que hi ha entre la recepció de la comunicació i l’última
de l’exercici de 2000.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efectes
des del dia 1 de gener de 2000.

Madrid, 20 d’octubre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

18915 REIAL DECRET 1735/2000, de 20 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general d’in-
grés i promoció a les Forces Armades.
(«BOE» 253, de 21-10-2000.)

La Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del per-
sonal de les Forces Armades, a més de regular el règim
del personal militar professional que integra la categoria
de tropa i marineria en el nou model de plena profes-
sionalització dels exèrcits, ha definit el sistema d’ense-
nyament militar i les formes d’accedir-hi i dedica el
títol V a l’ensenyament militar i, dins d’aquest títol, el
capítol III a l’accés a l’ensenyament militar. Als efectes
de l’accés a les Forces Armades, també s’ha de tenir
en compte la regulació de la provisió de places que conté
la Llei esmentada.

Per aquest Reial decret s’aprova el Reglament general
d’ingrés i promoció a les Forces Armades, de desple-
gament dels aspectes esmentats de la Llei 17/1999,
de 18 de maig, amb un caràcter integrador, que regula
totes les formes d’accés a l’ensenyament militar de for-
mació, tant per incorporar-se a les diferents escales dels
militars de carrera, per via d’accés directe, per promoció
interna i per canvi de cos, com per adquirir la condició
de militar de complement o militar professional de tropa
i marineria. Aquest caràcter integrador també es mani-
festa amb la inclusió de l’accés dels militars professionals
de tropa i marineria a una relació de serveis de caràcter
permanent i el canvi d’adscripció a cos dels militars de
complement.

Un punt de referència per a la seva elaboració ha
estat l’experiència adquirida en l’aplicació durant els
últims anys del Reglament general d’ingrés i promoció
a les Forces Armades i la guàrdia civil, aprovat pel Reial
decret 1951/1995, d’1 de desembre, que representava
una actualització del Reial decret 562/1990, de 4 de
maig, que havia desplegat inicialment la Llei 17/1989,
de 19 de juliol, de règim del personal militar professional,
en aquests aspectes.

En relació amb la reglamentació anterior, s’exclou
amb caràcter general el tractament de l’accés al cos
de la guàrdia civil, que ha de tenir una regulació espe-
cífica en desplegament de la Llei 42/1999, de 25 de
novembre, de règim del personal del cos de la guàrdia
civil, amb l’única excepció que preveu aquesta mateixa
Llei en l’article 20, que determina que els que accedeixin
directament a l’ensenyament de formació per a la incor-
poració a l’escala superior d’oficials han de cursar una
primera fase a l’Acadèmia General Militar de l’Exèrcit
de Terra, per la qual cosa el nombre de places, els requi-
sits i les proves per a l’ingrés es regeixen per les normes
establertes per a les escales superiors d’oficials dels cos-
sos generals dels exèrcits. En conseqüència, en aquest
Reial decret la guàrdia civil té un doble tractament. D’una
banda, s’estableix un règim transitori amb caràcter gene-
ral fins que se n’aprovi la regulació específica i, de l’altra,
l’ingrés per accés directe a l’escala superior d’oficials
del cos es remet a l’aplicació del Reglament en les
mateixes condicions establertes per als cossos generals
dels exèrcits.

En el Reglament té una importància especial, pel fet
de ser un element imprescindible en el nou model de
Forces Armades plenament professionals, l’accés a militar
professional de tropa i marineria, per a la qual cosa s’es-
tableixen, d’acord amb l’article 68 de la Llei 17/1999,
de 18 de maig, les normes que permetin assolir i mantenir,
en un procés continu, els efectius de militars professionals
de tropa i marineria dels exèrcits, definits d’acord amb
el planejament de la defensa militar i tenint en compte
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els crèdits que estableixen les lleis de pressuposts gene-
rals de l’Estat.

La permeabilitat entre escales, que és un altre dels
objectius de la Llei 17/1999, s’aconsegueix potenciant
la promoció interna i el canvi de cos dins del mateix
exèrcit.

Com a factors fonamentals en el nou model, als mili-
tars professionals de tropa i marineria se’ls reserva la
totalitat de les places que es convoquin per a les escales
de suboficials del seu exèrcit respectiu, i es regula com
es pot transformar en permanent la seva relació inicial
de serveis de caràcter temporal i que en els sistemes
de selecció de concurs i concurs oposició per a l’accés
als centres d’ensenyament militar es valori el temps servit
a les Forces Armades.

Respecte als militars de complement, la relació de
serveis dels quals sempre té caràcter temporal, es deter-
minen els procediments i els requisits perquè puguin
accedir a una relació de caràcter permanent optant a
les places que es determinin per a l’accés per promoció
interna a les escales de militars de carrera del cos a
què estiguin adscrits.

També cal destacar que s’aplica amb totes les seves
conseqüències el principi d’igualtat i s’elimina qualsevol
tipus de discriminació entre l’home i la dona, perquè
cap plaça d’accés a les Forces Armades té cap limitació
per raó de sexe. Això no és obstacle perquè en les proves
per establir l’aptitud psicofísica s’estableixin paràmetres
diferenciats per a l’home i la dona, a fi d’adequar-los
a les seves diferents condicions físiques, sens perjudici
que, per a l’assignació de determinades destinacions,
especialitats o aptituds que així ho requereixin, les exi-
gències siguin iguals per a tots, a fi d’assegurar el com-
pliment de les comeses de les diverses unitats.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Defensa,
conjuntament amb el ministre de l’Interior pel que fa
al cos de la guàrdia civil, i amb l’aprovació prèvia del
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 20 d’octubre de 2000,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament general d’ingrés i promoció
a les Forces Armades que s’insereix a continuació.

Disposició addicional única. Accés directe a l’escala
superior d’oficials del cos de la guàrdia civil.

Per a l’ingrés per accés directe a l’escala superior
d’oficials del cos de la guàrdia civil és aplicable el Regla-
ment que aprova aquest Reial decret pel que fa a les
escales superiors dels cossos generals dels exèrcits.

Disposició transitòria única. Accés al cos de la guàrdia
civil.

Fins a l’aprovació d’un reglament específic per a la
guàrdia civil, l’ingrés a aquest cos es continua regint pel
Reglament general d’ingrés i promoció a les Forces Arma-
des i guàrdia civil, aprovat pel Reial decret 1951/1995,
d’1 de desembre, sens perjudici del que estableix la dis-
posició addicional única del present Reial decret i l’a-
plicació de les normes següents:

1. Per a l’accés directe als centres d’ensenyament
per a la incorporació a les diferents escales del cos de
la guàrdia civil, sense reserva de places, als militars pro-
fessionals de tropa i marineria no se’ls exigeix haver
complert el compromís inicial.

2. Per a l’accés directe als centres d’ensenyament
per a la incorporació a l’escala de caporals i guàrdies,
en les convocatòries dels anys 2000, 2001 i 2002, als
militars professionals de tropa i marineria no els és apli-
cable el límit de trenta anys d’edat que establia el Regla-
ment esmentat.

3. Es reserva almenys el cinquanta per cent de les
places convocades per cursar l’ensenyament de formació
que capacita per a la incorporació a l’escala de caporals
i guàrdies del cos de la guàrdia civil, per als militars
professionals de tropa i marineria de les Forces Armades
que hagin complert com a mínim tres anys de serveis
com a tals en la data prevista per incorporar-se al centre
de formació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades les disposicions següents:

a) Reial decret 1951/1995, d’1 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament general d’ingrés i promoció
a les Forces Armades i la guàrdia civil, sens perjudici
del que estableix la disposició transitòria única d’aquest
Reial decret.

b) Article 15 del Reglament del militar eventual de
la categoria d’oficial, aprovat pel Reial decret 537/1994,
de 25 de març.

2. Mentre no es dictin les ordres de desplegament
corresponents d’aquest Reial decret i les disposicions
complementàries, mantenen la seva vigència les dispo-
sicions que s’assenyalen a continuació:

a) Ordre ministerial 52/1986, de 17 de juny, per
la qual s’aprova el quadre mèdic d’exclusions comú per
a l’ingrés a determinats cossos i escales de les Forces
Armades.

b) Annex I de l’Ordre 15/1988, de 23 de febrer,
per la qual s’estableixen el quadre mèdic d’exclusions
i les proves d’aptitud física aplicables a l’ingrés de la
dona en determinats cossos i escales de les Forces
Armades.

c) Ordre ministerial 30/1991, de 4 d’abril, per la
qual s’estableixen les proves d’aptitud física per a l’ingrés
als cossos d’intendència i enginyers dels exèrcits i dels
cossos comuns de les Forces Armades.

d) Ordre ministerial 74/1992, de 14 d’octubre, per
la qual s’aproven les normes per a la valoració psicofísica
del personal de les Forces Armades amb responsabilitat
en vol.

e) Ordre ministerial 90/1992, de 24 de novembre,
per la qual s’aproven els programes pels quals s’han
de regir els processos selectius per a l’ingrés als centres
docents militars de formació de grau bàsic.

f) Ordre ministerial 12/1993, de 2 de febrer, per
la qual s’aproven els programes d’exercicis i matèries
pels quals s’han de regir els processos selectius per a
l’ingrés als centres docents militars de formació dels cos-
sos comuns de les Forces Armades.

g) Ordre ministerial 49/1993, de 5 de maig, que
aprova els programes d’exercicis i matèries pels quals
s’han de regir els processos selectius d’ingrés als centres
docents militars de formació per als cossos d’intendència
dels exèrcits.

h) Instrucció 56/1993, de 17 de maig, sobre com-
posició i funcionament dels òrgans de selecció i dels
seus òrgans assessors i de suport.

i) Ordre 61/1996, de 26 de març, per la qual s’a-
proven els programes d’exercicis i matèries pels quals
s’han de regir els processos selectius d’ingrés als centres
docents militars de formació per als cossos d’enginyers
dels exèrcits, escales superior i tècnica.

j) Ordre de 17 de desembre de 1997, per la qual
s’aproven les normes que han de regir els processos
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selectius per a l’ingrés directe als centres docents militars
de formació per a l’accés a les escales superior i mitjana
dels cossos generals dels exèrcits i del cos d’infanteria
de marina, així com a les escales superior i executiva
del cos de la guàrdia civil.

k) Ordre 79/1999, d’11 de març, per la qual es
modifiquen els quadres mèdics d’exclusions i les proves
físiques en els processos selectius per a l’ingrés i la pro-
moció a les Forces Armades.

l) Ordre 13/2000, de 21 de gener, per la qual es
deroga l’Ordre 42/1994, de 13 d’abril, per la qual s’a-
prova el quadre mèdic d’exclusions i les proves d’aptitud
física, per les quals s’han de regir els processos selectius
per a l’accés a militar eventual de la categoria de tropa
i marineria professionals a les Forces Armades.

m) Ordre 51/2000, de 2 de març, per la qual s’a-
proven els models de documents d’incorporació a les
Forces Armades i de nomenament com a alumne.

n) Ordre de 12 d’abril de 2000, per la qual es donen
normes per a la realització de les proves d’aptitud física
en els processos selectius per a accés a l’ensenyament
militar de formació per adquirir la condició de militar
de carrera, militar de complement i militar de carrera
de la guàrdia civil.

3. Així mateix, queden derogades les disposicions
del mateix rang o inferior en tot allò que s’oposin al
que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre de Defensa, conjuntament amb
el de l’Interior pel que fa a la guàrdia civil, per dictar
totes les disposicions que siguin necessàries per al des-
plegament d’aquest Reial decret i del Reglament que
aprova.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret i el Reglament que aprova entren
en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».

Madrid, 20 d’octubre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern

i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY

REGLAMENT GENERAL D’INGRÉS I PROMOCIÓ
A LES FORCES ARMADES

CAPÍTOL I

Normes generals

Article 1. Àmbit d’aplicació del Reglament.

1. Aquest Reglament regula els sistemes de selecció
per a l’accés a l’ensenyament militar de formació que
permeti:

a) Adquirir la condició de militar de carrera o perquè
els militars de carrera es puguin incorporar a una escala
o un cos diferent d’aquell al qual pertanyen.

b) Adquirir la condició de militar de complement.
c) Adquirir la condició de militar professional de tro-

pa i marineria.

En l’àmbit d’aquest Reglament, s’entén com a centre
d’ensenyament militar el compendi dels termes «centre
docent militar de formació», «centre militar de formació»,

i quan les característiques de la formació ho aconsellin
«unitats que determini el ministre de Defensa per impartir
la formació per a l’accés a militar professional de tropa
i marineria».

2. Aquest Reglament també regula els sistemes de
selecció perquè el militar professional de tropa i mari-
neria accedeixi a una relació de serveis de caràcter
permanent.

Article 2. Disposició reguladora.

L’accés als centres d’ensenyament militar i l’accés
a una relació de serveis de caràcter permanent, a què
fa referència l’article 1 d’aquest Reglament, es regeixen
per les convocatòries respectives, que s’han d’ajustar,
en tot cas, al que disposen aquest Reglament i les normes
de desplegament que hi siguin aplicables.

Article 3. Provisió anual de places.

1. El Consell de Ministres, a proposta del ministre
d’Administracions Públiques, amb l’informe favorable del
Ministeri d’Hisenda i a iniciativa del Ministeri de Defensa,
ha de determinar cada any la provisió de places de les
Forces Armades mitjançant un reial decret aprovat el
mes de gener de l’any en què s’hagin de fer les con-
vocatòries corresponents, en què s’especifiquin les quo-
tes corresponents a les diferents formes d’accedir a l’en-
senyament militar de formació, així com les possibilitats,
si s’escau, de transferència de places entre les de les
diferents quotes. Igualment, quan s’exigeixin diferents
títols per accedir a un centre d’ensenyament militar deter-
minat, en el reial decret de provisió de places hi pot
constar la quota del total de places que correspon a
cada un dels títols.

2. El reial decret de provisió de places:

a) Ha de reservar totes les places convocades per
cursar l’ensenyament militar de formació per a la incor-
poració per promoció interna a les escales de suboficials
del seu exèrcit, per als militars professionals de tropa
i marineria.

b) Pot reservar fins al 75 per 100 de les places
convocades per cursar l’ensenyament militar de formació
per a la incorporació per promoció interna, dins del seu
exèrcit, a les escales d’oficials, per als militars de carrera
que pertanyin a les escales de suboficials.

c) Pot reservar fins al 20 per 100 de les places
convocades per cursar l’ensenyament militar de formació
per a la incorporació per promoció interna, dins del seu
exèrcit, a les escales superiors d’oficials, per als militars
de carrera que pertanyin a les escales d’oficials.

d) Pot reservar places per accedir per promoció
interna, dins del seu exèrcit, a l’ensenyament militar per
a la incorporació a les escales superiors d’oficials i a
les escales d’oficials, dels cossos als quals estiguin ads-
crits, per als militars de complement i per als suboficials
músics dins del seu cos.

Article 4. Formes d’accés.

1. Les formes d’accés als centres d’ensenyament
militar són les següents:

a) Accés directe.
b) Accés per promoció interna.
c) Accés per canvi de cos.

2. L’accés directe és la forma d’accés per adquirir
la condició de militar de carrera, militar de complement
o militar professional de tropa i marineria, oberta a tots
els espanyols que compleixin les condicions que esta-
bleix aquest Reglament, en els termes que determinen
els capítols IV i V d’aquest mateix Reglament.
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3. L’accés per promoció interna és la forma d’accés
per als militars de carrera a l’escala immediatament supe-
rior a la qual pertanyen dins del mateix cos, i dels militars
de carrera de les escales d’oficials i de suboficials dels
cossos d’especialistes, dins del seu exèrcit, a les escales
superiors d’oficials i a les escales d’oficials dels cossos
generals i d’infanteria de marina, respectivament. També
es considera promoció interna l’accés dels militars de
complement al cos i, si s’escau, l’escala als quals estiguin
adscrits i l’accés dels militars professionals de tropa i
marineria a les escales de suboficials. Tot això en les
condicions que determinen els capítols IV i VI d’aquest
Reglament.

4. L’accés per canvi de cos és la forma d’accés,
reservada als militars de carrera dels cossos generals,
d’infanteria de marina, d’enginyers i d’especialistes, dins
del seu exèrcit, en els termes que determinen els capí-
tols IV i VII d’aquest Reglament, per accedir:

a) A les escales superiors d’oficials i a les escales
tècniques d’oficials dels cossos d’enginyers.

b) A les escales superiors d’oficials dels cossos d’in-
tendència.

c) A les especialitats fonamentals de les escales d’o-
ficials dels cossos d’especialistes en què per accedir-hi
s’exigeixin títols del sistema educatiu general.

Article 5. Sistemes de selecció.

1. La selecció a què fa referència l’article 1 d’aquest
Reglament es fa mitjançant convocatòria pública a través
dels sistemes de concurs, oposició o concurs oposició
lliures, en què es garanteixin, en tot cas, els principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com el
de publicitat.

2. El concurs consisteix a comprovar i qualificar els
mèrits dels aspirants admesos a les proves i a establir-ne
l’ordre de prelació en la selecció.

L’oposició és la celebració d’una o més proves per
determinar la capacitat i l’aptitud dels aspirants admesos
i fixar-ne l’ordre de prelació en la selecció.

El concurs oposició és la realització successiva dels
dos sistemes anteriors per fixar l’ordre de prelació en
la selecció.

3. Els mèrits que es valoren en els sistemes selectius
per concurs i concurs oposició, així com la incidència de
la fase de concurs en la puntuació final del sistema de
selecció per concurs oposició en les diferents formes
d’accés, són els que s’estableixin en les convocatòries
respectives, i es valora el temps servit a les Forces Arma-
des i els mèrits que derivin de l’historial militar individual,
que tenen una incidència d’entre el 50 per 100 i el
80 per 100 sobre la puntuació màxima del barem.

La incidència de la fase de concurs en la puntuació
final del sistema per concurs oposició no ha de ser infe-
rior al 20 per 100 ni superior al 50 per 100.

4. En els sistemes d’oposició i concurs oposició es
pot fixar una qualificació mínima en les proves de la
fase d’oposició que determini la convocatòria.

En els diferents sistemes de selecció també es pot
fixar una puntuació mínima que s’ha d’assolir tant en
el resultat de la valoració de mèrits en el concurs, com
en la puntuació final de l’oposició.

5. En els sistemes de selecció, les proves a superar
han de ser adequades al nivell i les característiques de
l’ensenyament militar que es cursi o, si s’escau, al com-
pliment de les comeses professionals corresponents.

6. Les proves per acreditar les aptituds psicofísiques
necessàries per cursar els respectius plans d’estudis
s’han d’ajustar a quadres de condicions i exclusions d’a-
plicació general als centres d’ensenyament militar en

tots els processos selectius. En cadascun d’aquests s’han
d’especificar les exigències i els nivells concrets que
s’han d’acreditar, tenint en compte que poden ser dife-
rents per a l’home i la dona a fi d’adequar-los a les seves
condicions físiques diferents.

Article 6. Accés a militar professional de tropa i mari-
neria.

Les vacants que hi hagi per assolir i mantenir els
efectius de militars professionals de tropa i marineria
es cobreixen, amb paràmetres de selecció objectius, en
un procés continu tal com especifica aquest Reglament.

Article 7. Protecció de la maternitat.

Si alguna de les aspirants no pot fer les proves físiques
que estableixi la convocatòria per embaràs o part, degu-
dament acreditats, ha de fer totes les altres proves, i
la plaça que obtingui, si s’escau, queda condicionada
a la superació de les proves físiques. Per això, la inte-
ressada pot optar entre la data que, a aquests únics
efectes, es determini en la mateixa convocatòria, anterior
a la presentació dels admesos al centre d’ensenyament
militar corresponent, o la que, en el seu moment, s’es-
tableixi per a la convocatòria següent. Si en aquesta
data tampoc no pot fer les proves a causa d’un altre
embaràs o part, també degudament acreditats, pot tornar
a triar entre les dues opcions abans esmentades, sense
que en cap d’aquests casos li siguin aplicables els límits
d’edat.

En cas que la interessada no pugui fer les proves
físiques en la data prevista en la segona convocatòria
posterior a la convocatòria en què va obtenir la plaça,
sigui quina en sigui la causa, perd el dret a aquesta
plaça.

La interessada s’ha d’incorporar al centre d’ensenya-
ment militar corresponent amb els admesos en la con-
vocatòria en què superi les proves físiques, que s’han
de fer després d’haver estat declarada apta en el reco-
neixement mèdic que estableixi la convocatòria en què
s’efectuen les proves físiques.

Si en el cas d’alguna de les aspirants admeses a les
proves convocades per a militar professional de tropa
i marineria hi concorren les circumstàncies d’embaràs
o part a què fa referència el primer paràgraf d’aquest
article, pot mantenir la plaça que hagi obtingut fins que
superi les proves físiques, pel termini màxim de dos anys.

En qualsevol dels casos previstos en aquest article,
la plaça assignada a l’aspirant ha de ser de la quota
de places aprovada per a la convocatòria en què obtingui
la plaça condicionada, sense minva de les places que
es determinin en provisions anuals posteriors.

CAPÍTOL II

Convocatòries

Article 8. Aprovació de les convocatòries.

1. El subsecretari de Defensa ha de convocar els
processos selectius per cobrir les places aprovades en
la provisió anual corresponent.

2. Si ho requereixen les necessitats del planejament
de la defensa militar, per accedir a la condició de militar
de complement i perquè els militars professionals de
tropa i marineria adquireixin una relació de serveis de
caràcter permanent, es poden fer diverses convocatòries
durant l’any corresponent o fins que s’acabi el primer
trimestre de l’any següent per al qual hagin estat con-
vocades les places.
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3. A partir de l’1 de gener de cada any, el sub-
secretari de Defensa també pot aprovar la convocatòria
per a militar professional de tropa i marineria per tal
d’assolir i mantenir al llarg de tot l’any els efectius apro-
vats per la Llei de pressuposts generals de l’Estat de
l’exercici corresponent. La convocatòria permet la rea-
lització de proves selectives successives per cobrir les
places que es publiquin periòdicament segons el que
estableix l’article 6 d’aquest Reglament.

Article 9. Publicació de les convocatòries.

1. Les convocatòries, juntament amb les bases que
en fixen les condicions, s’han de publicar en el «Butlletí
Oficial de l’Estat», excepte les que es refereixin exclu-
sivament a promoció interna, canvi de cos o per accedir
a una relació de serveis de caràcter permanent, que
s’han de publicar en el «Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa».

2. Les convocatòries poden ser de forma unitària
per a l’accés directe als diversos centres d’ensenyament
militar del mateix nivell.

3. Les bases de les convocatòries vinculen l’Admi-
nistració als òrgans de selecció que han de jutjar les
proves selectives i els que hi participin.

4. Les convocatòries, una vegada publicades,
només poden ser modificades d’acord amb les normes
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Article 10. Contingut de les convocatòries.

1. Les convocatòries han de contenir almenys el
següent:

a) Nombre i característiques de les places convo-
cades i distribució, si s’escau, per especialitats.

b) Possibilitat d’acumulació i transferència de les
places, sempre que aquesta circumstància es prevegi
en la provisió anual de places a què fa referència l’ar-
ticle 3 d’aquest Reglament.

c) Unitat, centre o organisme al qual s’han d’adreçar
les instàncies.

d) Dates límit en què els aspirants, per poder optar
al procés selectiu i tenint en compte el que preveuen
els capítols IV, V, VI, VII i VIII d’aquest Reglament, han
de presentar les corresponents acreditacions i certifica-
cions del fet que compleixen el següent:

1r Les condicions, tant generals com particulars.
2n Els requisits.
3r Els nivells d’estudis o titulacions oficials.

e) Relació de mèrits que, si s’escau, s’han de tenir
en compte i la indicació que la presentació de les acre-
ditacions corresponents per a la seva valoració en la
fase de concurs s’ha de fer abans de l’inici de la primera
prova.

f) Sistema de selecció.
g) Puntuació mínima que, si s’escau, s’ha d’assolir

en els sistemes d’oposició i concurs oposició, i també
en quina prova o proves de la fase d’oposició s’ha de
superar una qualificació mínima.

h) Proves selectives que s’hagin de fer i ordre de
realització de les proves.

i) Sistema de qualificació.
j) Quan sigui necessari, programa que ha de regir

les proves, o indicació del butlletí oficial corresponent
on hagi estat publicat.

k) Autoritat que ha de nomenar l’òrgan de selecció
encarregat del desenvolupament i la qualificació de les

proves selectives, així com aprovar i publicar tant les
llistes d’admesos i exclosos a les proves com la relació
d’aspirants admesos com a alumnes.

l) Autoritat que ha de coordinar l’assignació de pla-
ces convocades per a diferents processos selectius quan
es doni la circumstància que hi hagi aspirants que pren-
guin part en més d’un procés.

m) Ordre d’actuació inicial dels aspirants, segons
el resultat del sorteig a què fa referència l’article 11
d’aquest Reglament.

n) Determinació, si s’escau, de les característiques
i la durada dels períodes de formació i pràctiques, amb
declaració expressa de la data prevista d’incorporació
al centre en què s’ha de cursar l’ensenyament militar
corresponent.

ñ) Drets d’examen que ha d’abonar l’aspirant, si és
procedent.

o) Model d’instància que ha de presentar l’aspirant
o indicació del butlletí oficial corresponent on hagi estat
publicat.

2. El contingut de les convocatòries per a l’accés
a militar professional de tropa i marineria per un procés
continu de selecció, ha d’indicar el total dels efectius
que cal assolir i mantenir durant l’any, així com la manera
de fer públiques les ofertes de places en cicles de selec-
ció successius, i el procediment per so�icitar la parti-
cipació a les corresponents proves selectives d’aquests
cicles.

3. El ministre de Defensa pot aprovar les normes
generals en què es determini el sistema de selecció i
les circumstàncies de caràcter general d’aquest article,
aplicables a convocatòries successives.

Article 11. Ordre d’actuació dels aspirants.

La Direcció General de Reclutament i Ensenyament
Militar del Ministeri de Defensa ha de determinar, mit-
jançant un sorteig públic únic, celebrat ambs l’anunci
previ al «Butlletí Oficial de l’Estat» i dins de l’últim tri-
mestre de l’any natural, l’ordre d’actuació dels aspirants
en els processos selectius per accedir a centres d’en-
senyament militar que hagin de tenir lloc durant l’any
següent. En aquest sorteig es determina la lletra de l’al-
fabet a partir de la qual queda establert l’ordre d’actuació
dels aspirants, tenint en compte la relació alfabètica dels
aspirants. El resultat del sorteig, que es publica en el
«Butlletí Oficial de l’Estat», s’ha de recollir en cada con-
vocatòria.

En les proves per a l’accés a militar professional de
tropa i marineria, la convocatòria ha de determinar pel
que fa a la continuïtat del procés selectiu el moment
de la realització de les proves selectives.

Article 12. Impugnacions.

Les convocatòries, les bases i tots els actes admi-
nistratius que derivin d’aquestes i de l’actuació dels
òrgans de selecció poden ser impugnats en els casos
i en la forma que preveu la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.

CAPÍTOL III

Òrgans de selecció

Article 13. Tribunals i comissions permanents de selecció.

1. Els òrgans de selecció són els tribunals i les comis-
sions permanents de selecció.
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2. Els tribunals són els òrgans de selecció encarre-
gats de resoldre els concursos, les oposicions i els con-
cursos oposició, que es convoquin públicament per a
l’accés als centres d’ensenyament militar o l’adquisició
d’una relació de serveis de caràcter permanent en relació
amb la provisió de places determinada anualment pel
Govern, així com atendre les proves físiques de les places
condicionades que preveu l’article 7 d’aquest Reglament.

3. Les comissions permanents de selecció són els
òrgans als quals s’encomana el procés selectiu, quan
així ho aconselli l’elevat nombre d’aspirants, la complexi-
tat de les proves, el nombre de convocatòries o cicles
de selecció que s’han de fer, el nivell de titulació i espe-
cialització exigits o la realització de proves de manera
individualitzada.

En el d’accés a militar professional de tropa i mari-
neria, l’assignació de les places en cada cicle del procés
continu de selecció l’ha de fer una comissió permanent
de selecció, que auxiliada pels òrgans de suport o els
centres de selecció que determini la convocatòria, també
de caràcter permanent, han d’assignar les places tenint
en compte la classificació final dels aspirants d’acord
amb els resultats de les proves efectuades per aquests
òrgans o centres.

4. Els tribunals i les comissions permanents de
selecció estan constituïts per un president, un nombre
parell de vocals, no inferior a quatre, i un nombre igual
de suplents.

5. Els òrgans de selecció han de tenir, a més, un
secretari el nomenament del qual pot recaure en un dels
vocals, cas en què té veu i vot, o bé en una altra persona
designada a aquest efecte, que ha d’assistir a les reu-
nions amb veu però sense vot.

6. En la composició dels òrgans de selecció, la tota-
litat dels components ha de tenir una titulació d’un nivell
acadèmic igual o superior a l’exigit per a l’accés atenent,
en la mesura que sigui possible, el principi d’especialitat.

7. El subsecretari de Defensa determina l’autoritat
que ha de nomenar els membres dels òrgans de selecció
corresponents a cada convocatòria. Aquesta designació
s’ha de fer pública en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» en cas
que la forma d’accés sigui exclusivament per promoció
interna o per a canvi de cos, així com per a l’accés a
una relació de serveis de caràcter permanent.

8. Els membres dels òrgans de selecció s’han d’abs-
tenir d’intervenir en el procediment selectiu si hi con-
corren circumstàncies de les que preveu l’article 28 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i han d’informar
d’aquest aspecte l’autoritat convocant. Els aspirants
poden promoure la recusació d’un membre o de mem-
bres dels òrgans de selecció, segons el que preveu l’ar-
ticle 29 d’aquesta Llei.

9. Els presidents dels òrgans de selecció poden
requerir la incorporació en les seves tasques d’assessors
especialistes, per a totes les proves o algunes, d’acord
amb el que preveuen les convocatòries corresponents.
Aquests assessors s’han de limitar a l’exercici de les
seves especialitats tècniques, sobre les quals han de
co�aborar amb els òrgans de selecció.

10. Per als casos que preveu l’article 7 d’aquest
Reglament, l’òrgan de selecció que en aquell moment
estigui constituït és l’encarregat d’emetre resolució sobre
l’aptitud física de la dona aspirant i d’estendre una acta
independent de la superació o no de les proves físiques
i, si s’escau, ha de ser declarada admesa com a alumna, i
l’òrgan de selecció ha d’elevar la proposta corresponent
de forma separada d’aquella en què adjudiqui les places
de la convocatòria objecte de la seva constitució.

CAPÍTOL IV

Condicions que han de complir els aspirants

Article 14. Norma general.

Els aspirants a participar en els processos selectius
a què fa referència l’article 1 d’aquest Reglament han
de complir les condicions generals i les particulars que,
per a cada forma d’accés i centre d’ensenyament militar,
es determinen a continuació. Aquestes condicions i les
que, si s’escau, s’estableixin, així com els terminis en
què s’han d’acreditar, han de figurar en les convocatòries
corresponents.

Article 15. Condicions generals.

1. Els aspirants a participar en els processos selec-
tius a què fa referència l’article 1 d’aquest Reglament
han de complir les condicions generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir complerts almenys divuit anys d’edat en

la data d’incorporació al centre d’ensenyament militar,
i no superar els límits d’edat que per a cada cas estableix
aquest Reglament.

c) Acreditar bona conducta ciutadana d’acord amb
el que estableix la Llei 68/1980, d’1 de desembre, sobre
expedició de certificacions i informes sobre conducta
ciutadana.

d) No tenir antecedents penals
e) No estar privat dels drets civils.
f) No haver estat separat mitjançant expedient dis-

ciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per a
l’exercici de la funció pública.

g) Tenir l’aptitud psicofísica que en cada cas es
determini, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 d’a-
quest Reglament, i que es pot verificar mitjançant les
proves que s’estableixin a la convocatòria.

h) Tenir els nivells d’estudis o la titulació exigida
per accedir a cada centre d’ensenyament militar o estar
en condicions d’obtenir-la en el termini de presentació
de so�icituds. A aquests efectes, s’entén que s’està en
condicions d’obtenir-la quan abans del termini esmentat
s’hagi superat el pla d’estudis corresponent que permet
assolir els nivells o accedir a la titulació corresponent
o, si s’escau, s’hagi superat una determinada prova que
es determini expressament en la convocatòria corres-
ponent.

i) No tenir adquirida la condició d’objector de cons-
ciència, ni estar en tràmit de so�icitar-la.

2. A més de les condicions generals que estableix
l’apartat anterior, per a les formes d’accés per promoció
interna i canvi de cos s’han de complir les següents:

a) No superar el nombre màxim de tres convoca-
tòries, i s’entén que s’ha consumit una convocatòria una
vegada l’aspirant ha estat inclòs a la llista d’admesos
a les proves, llevat de quan estigui destinat a unitats
militars amb missions fora del territori nacional i que
per raons del servei no pugui participar en el procés
selectiu per optar a les places que s’hagin convocat,
sempre que ho so�iciti abans de l’inici de la primera
prova.

b) Estar en situació de servei actiu o de serveis espe-
cials i en els supòsits e) i f) de la situació d’excedència
voluntària que preveu l’article 141.1 de la Llei 17/1999,
de 18 de maig.

c) No tenir anotades amb caràcter ferm en la docu-
mentació militar personal sancions disciplinàries per faltes
greus o sancions disciplinàries extraordinàries. A aquests
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efectes, no es tenen en compte aquelles sancions res-
pecte de les quals hagin transcorregut els terminis que
estableix l’article 72 de la Llei orgànica 8/1998, de 2
de desembre, de règim disciplinari de les Forces Armades.

CAPÍTOL V

Condicions particulars per a la forma d’accés directe

Article 16. Condicions particulars per accedir als cen-
tres d’ensenyament militar que capaciten per a la
incorporació als cossos específics dels exèrcits.

Els aspirants a accedir als centres d’ensenyament mili-
tar han de complir les condicions particulars que per
a cada cos o escala s’indiquen a continuació, i que s’han
de fixar en les convocatòries corresponents:

1. Requisits acadèmics:

a) Per accedir a les escales superiors d’oficials i esca-
les d’oficials dels cossos generals dels exèrcits i d’in-
fanteria de marina, a les escales superiors d’oficials d’in-
tendència dels exèrcits en la quota de places que el
Govern no reservi específicament per a la modalitat d’ac-
cés a aquests cossos que preveu el paràgraf b) d’aquest
mateix punt, així com a les escales d’oficials dels cossos
d’especialistes dels exèrcits, d’acord amb el que estableix
l’article 64.1 de la Llei 17/1999, de 18 de maig, s’exi-
geixen els mateixos nivells d’estudis que els requerits
en el sistema educatiu general per accedir als centres
en què s’obtenen les titulacions equivalents a cadascun
dels graus.

b) Per accedir a les escales superiors d’oficials i
escales tècniques d’oficials dels cossos d’enginyers dels
exèrcits, a les escales superiors d’oficials dels cossos
d’intendència dels exèrcits en la quota de places que
determini específicament el Govern per a aquesta moda-
litat d’accés, i a determinades especialitats fonamentals
de les escales d’oficials dels cossos d’especialistes dels
exèrcits, d’acord amb el que estableix l’article 64.3 de
la Llei 17/1999, de 18 de maig, es requereixen les titu-
lacions del sistema educatiu general que s’especifiquin en
les convocatòries corresponents d’entre les que es deter-
minin a les normes reglamentàries que regulin els cossos,
les escales i les especialitats de les Forces Armades.

c) Per accedir a les escales superiors d’oficials i a
les escales d’oficials dels cossos generals i d’infanteria
de marina en la quota de places amb una titulació equi-
valent, a què es refereix l’article 64.2 de la Llei 17/1999,
de 18 de maig, es requereix tenir les titulacions del sis-
tema educatiu general que s’especifiquin en la convo-
catòria corresponent d’entre les que es determinin a les
normes reglamentàries que regulin els cossos, les esca-
les i les especialitats de les Forces Armades, en funció
de les exigències tècniques i professionals de l’escala
corresponent i siguin equivalents als diferents graus de
l’ensenyament militar de formació.

2. Límits d’edat: no complir ni haver complert dins
de l’any en què es publiqui la convocatòria corresponent
com a màxim les edats següents:

a) Cossos generals dels exèrcits i d’infanteria de
marina i cossos d’intendència dels exèrcits, quan s’exi-
geixin els requisits acadèmics de l’apartat 1.a) d’aquest
article: vint-i-tres anys, excepte per a militars professio-
nals i membres del cos de la guàrdia civil, que s’estableix
en vint-i-set anys.

b) Cossos d’especialistes dels exèrcits:

1r Escales d’oficials, quan s’exigeixin els requisits
acadèmics de l’apartat 1.a) d’aquest article: amb caràcter
general vint-i-tres anys, excepte per a militars profes-

sionals i membres del cos de la guàrdia civil, que s’es-
tableix en vint-i-set anys.

2n Escales d’oficials, quan s’exigeixin els requisits
acadèmics de l’apartat 1.b) d’aquest article: trenta-tres
anys, excepte per a militars professionals i membres del
cos de la guàrdia civil, que s’estableix en trenta-set anys.

c) Cossos d’intendència dels exèrcits, quan s’exi-
geixin els requisits acadèmics de l’apartat 1.b) d’aquest
article, i cossos d’enginyers dels exèrcits: trenta-tres anys,
excepte per a militars professionals i membres del cos
de la guàrdia civil, que s’estableix en trenta-set anys.

d) Cossos generals dels exèrcits i d’infanteria de
marina, quan s’exigeixin els requisits acadèmics de l’a-
partat 1.c) d’aquest article: trenta-tres anys, excepte per
a militars professionals o per a membres del cos de
la guàrdia civil, que s’estableix en trenta-set anys.

Article 17. Condicions particulars per accedir als centres
d’ensenyament militar que capaciten per a la incor-
poració als cossos comuns de les Forces Armades.

Els aspirants a accedir als centres d’ensenyament mili-
tar han de complir les condicions particulars que per
a cada cos i escala s’indiquen a continuació i que es
fixen en les convocatòries corresponents:

1. Requisits acadèmics: per accedir a l’escala supe-
rior d’oficials i a l’escala d’oficials del cos militar de sani-
tat, a l’escala superior d’oficials del cos jurídic militar,
a l’escala superior del cos militar d’intervenció i a l’escala
superior d’oficials i l’escala de suboficials del cos de músi-
ques militars, es requereixen les titulacions del sistema
educatiu general que s’especifiquin en les convocatòries
corresponents d’entre les que es determinin a les normes
reglamentàries que regulin els cossos, les escales i les
especialitats de les Forces Armades.

2. Límits d’edat: no complir ni haver complert dins
de l’any en què es publiqui la convocatòria corresponent
com a màxim trenta-tres anys, excepte per als militars
professionals i membres del cos de la guàrdia civil, que
s’estableix en trenta-set anys.

Article 18. Condicions particulars per accedir als cen-
tres d’ensenyament militar que capaciten per adquirir
la condició de militar de complement.

Els aspirants a accedir als centres d’ensenyament mili-
tar que capacitin per adquirir la condició de militar de
complement han de complir les condicions particulars
que s’indiquen a continuació:

1. Acreditar els nivells d’estudis o títols que esta-
bleixi la convocatòria d’entre els que es determinen a
continuació:

a) Modalitat «A», per completar les plantilles dels
cossos generals, d’infanteria de marina i d’especialistes:
tenir aprovat el primer cicle d’educació universitària.

b) Modalitat «B», per completar les plantilles dels
cossos generals i d’infanteria de marina que requereixin
l’aptitud de vol: tenir aprovat el primer cicle d’educació
universitària o tenir el títol de pilot comercial d’avió o
helicòpter i habilitació de vol instrumental expedit per
la Direcció General d’Aviació Civil, sempre que no s’hagi
perdut la llicència de pilot com a conseqüència d’un
expedient administratiu o judicial.

c) Modalitat «C», per completar les plantilles dels
cossos d’intendència, d’enginyers i dels cossos comuns
de les Forces Armades, així com per completar les plan-
tilles de determinades especialitats fonamentals dels cos-
sos d’especialistes en què s’exigeixi tenir els títols de
diplomat universitari, arquitecte tècnic o enginyer tècnic:
tenir els mateixos títols que s’exigeixin reglamentària-
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ment per a l’accés a militar de carrera del cos i l’escala
corresponent.

2. Límits d’edat:

a) Modalitats «A» i «C»: no complir ni haver complert
com a màxim trenta-tres anys d’edat dins de l’any en
què es publiquin les convocatòries corresponents.

b) Modalitat «B»: no complir ni haver complert com
a màxim trenta anys d’edat dins de l’any en què es publi-
quin les convocatòries corresponents.

Article 19. Condicions particulars per accedir als cen-
tres d’ensenyament militar que capaciten per adquirir
la condició de militar professional de tropa i marineria.

Els aspirants a accedir als centres d’ensenyament mili-
tar o a les unitats que capaciten per adquirir la condició
de militar professional de tropa i marineria han de complir
les condicions particulars que s’indiquen a continuació:

1. Tenir els nivells d’estudis i títols o complir els
requisits acadèmics que constin en cada convocatòria.

2. Límits d’edat: no complir ni haver complert com
a màxim vint-i-vuit anys d’edat dins de l’any en què es
publiquin les convocatòries corresponents, excepte per
als reservistes voluntaris i els militars professionals de
tropa i marineria que tinguin la condició de reservista
temporal, que s’estableix en trenta-tres anys.

3. Els reservistes temporals no han de tenir com-
plerts deu anys de serveis a les Forces Armades l’any
en què es publiqui la convocatòria.

CAPÍTOL VI

Condicions particulars per a la forma d’accés
per promoció interna

Article 20. Condicions particulars per als militars de
carrera.

Els aspirants a accedir per promoció interna als cen-
tres d’ensenyament militar han de complir les condicions
particulars que s’indiquen a continuació:

1. Nivells d’estudis o títols:

a) Per als cossos d’enginyers dels exèrcits i per a
determinades especialitats de les escales d’oficials dels
cossos d’especialistes dels exèrcits, els que determini
la convocatòria en funció del que estableix l’arti-
cle 16.1.b) d’aquest Reglament.

b) Per al cos militar de sanitat i el cos de músiques
militars, els que determini la convocatòria en funció del
que estableix l’article 17.1 d’aquest Reglament.

2. Límits d’edat: no complir ni haver complert dins
de l’any en què es publiquin les convocatòries corres-
ponents com a màxim l’edat de trenta-tres anys, excepte
en els casos en què s’exigeixi una titulació, que preveu
l’apartat 1 d’aquest article, que s’estableix en trenta-set
anys com a màxim.

3. Temps de serveis: haver complert almenys dos
anys de serveis en la seva escala en la data d’incorporació
al centre d’ensenyament militar corresponent, excepte per
als que optin a la promoció interna al cos de músiques
militars, que han d’haver complert almenys quatre anys de
servei en la data d’incorporació al centre d’ensenyament.

Article 21. Condicions particulars per als militars de
complement.

Els aspirants a accedir per promoció interna als cen-
tres d’ensenyament militar per a la incorporació a les
escales superiors d’oficials i escales d’oficials del cos

a què estiguin adscrits, han de complir les condicions
que s’indiquen a continuació:

1. Nivells d’estudis o títols.

a) Escala superior d’oficials dels cossos generals
dels exèrcits i d’infanteria de marina: els títols oficials
de llicenciat, enginyer o arquitecte.

b) Cossos d’intendència, cossos d’especialistes, cos-
sos d’enginyers dels exèrcits i els cossos comuns: d’acord
amb els articles 16.1.b) i 17.1, respectivament, d’aquest
Reglament.

2. Límits d’edat: no complir ni haver complert com
a màxim trenta-set anys d’edat dins de l’any en què es
publiquin les convocatòries corresponents.

3. Temps de serveis: haver complert almenys quatre
anys de serveis en el seu exèrcit com a tals en la data
d’incorporació al centre d’ensenyament militar corres-
ponent.

4. Tenir en vigor, en la data d’incorporació al centre
d’ensenyament militar, el compromís corresponent com
a militar de complement.

5. Ocupacions: alferes o tinent.

Article 22. Condicions particulars per als militars pro-
fessionals de tropa i marineria.

Els militars professionals de tropa i marineria per a
accés als centres de formació per a la incorporació a
les escales de suboficials dels cossos generals dels exèr-
cits, cos d’infanteria de marina i cossos d’especialistes
dels exèrcits han de complir les condicions següents:

1. Requisits acadèmics: tenir alguna de les titula-
cions següents:

a) Títol de batxiller establert a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu,
en la modalitat o les modalitats que per a cada cos
i, si s’escau, especialitat fonamental, determinin les nor-
mes reglamentàries que regulin els cossos, les escales
i les especialitats de les Forces Armades.

b) Acreditació de la superació de la prova que recu-
llen els punts 1 i 2 de l’article 32 de la Llei orgàni-
ca 1/1990, de 3 d’octubre.

c) Acreditació de la superació dels ensenyaments
que determinin les administracions educatives per com-
plementar la maduresa i les capacitats professionals
acreditades per la possessió del títol de tècnic, d’acord
amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 32 de la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre.

d) Tenir alguna de les acreditacions acadèmiques
declarades equivalents a efectes d’accés als cicles for-
matius de grau superior.

2. Límits d’edat: no complir ni haver complert dins
de l’any en què es publiquin les convocatòries corres-
ponents com a màxim l’edat de trenta-tres anys.

3. Temps de serveis: haver complert almenys tres
anys de serveis com a tals en la data d’incorporació
al centre d’ensenyament militar corresponent.

4. Tenir en vigor, en la data d’incorporació al centre
d’ensenyament militar, el compromís corresponent com
a militar professional de tropa i marineria.

CAPÍTOL VII

Condicions particulars per a la forma d’accés
per canvi de cos

Article 23. Condicions particulars per a l’accés per can-
vi de cos.

Els militars de carrera dels cossos generals, infanteria
de marina, d’enginyers i d’especialistes, poden accedir
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en la quota de places de la provisió anual que aprovi
el Govern i dins de l’exèrcit respectiu a les escales supe-
riors d’oficials i a les escales tècniques d’oficials dels
cossos d’enginyers, a les escales superiors d’oficials dels
cossos d’intendència i a les especialitats fonamentals
de les escales d’oficials dels cossos d’especialistes en
què s’exigeixi per accedir-hi títols del sistema educatiu
general, sempre que no hagin assolit la tercera ocupació
de la seva escala d’origen i compleixin les condicions
següents:

1. Per a l’accés amb titulació prèvia:

a) Títols: els que determini la convocatòria en funció
del que estableix l’article 16.1.b) d’aquest Reglament.

b) Límits d’edat: no complir ni haver complert dins
de l’any en què es publiquin les convocatòries corres-
ponents com a màxim l’edat de trenta-set anys.

2. Accés per obtenir la titulació necessària: quan
els requeriments de la defensa militar ho exigeixin, la
provisió anual, en la quota que el Govern aprovi, pot
determinar les places necessàries perquè els militars de
carrera esmentats al primer paràgraf d’aquest article,
que vulguin cursar els estudis que permetin obtenir algun
dels títols a què es refereix l’article 16 d’aquest Regla-
ment en l’apartat 1.b) per a les escales d’oficials dels
cossos d’especialistes, per als cossos d’intendència dels
exèrcits i per als cossos d’enginyers dels exèrcits, puguin
so�icitar la seva participació en les convocatòries corres-
ponents, sempre que no compleixin ni hagin complert
dins de l’any en què es publiquin les convocatòries
corresponents l’edat de trenta-tres anys com a màxim.

CAPÍTOL VIII

Condicions particulars per accedir els militars
professionals de tropa i marineria a una relació

de serveis de caràcter permanent

Article 24. Condicions particulars per accedir els mili-
tars professionals de tropa i marineria a una relació
de serveis de caràcter permanent.

Els militars professionals de tropa i marineria poden
accedir a una relació de serveis de caràcter permanent,
en les places que es determinin en les convocatòries
corresponents per assolir i mantenir els efectius esta-
blerts en la provisió anual a què es refereix l’article 3
d’aquest Reglament, conservant l’ocupació que tenien
i sempre que compleixin les següents condicions:

1. Requisits acadèmics: tenir el títol de tècnic del
sistema educatiu general o equivalent.

2. Temps de serveis: tenir un temps mínim de ser-
veis de vuit anys en la data límit de presentació d’ins-
tàncies.

3. Haver estat avaluat favorablement per accedir a
una relació de serveis de caràcter permanent.

4. Estar en la situació de servei actiu o en els supò-
sits e) i f) de la situació d’excedència voluntària que
preveu l’article 141.1 de la Llei 17/1999, de 18 de
maig.

5. El nombre de convocatòries a què es pot optar
és de tres, i s’entén que s’ha consumit una convocatòria
una vegada l’aspirant ha estat inclòs a la llista d’admesos,
llevat de quan estigui destinat a unitats militars amb
missions fora del territori nacional i que per raons del
servei no pugui participar en el procés selectiu per optar
a les places que s’hagin convocat, sempre que ho so�iciti
abans de l’inici de la primera prova.

CAPÍTOL IX

Proves

Article 25. Forma de realització de les proves.

1. Les convocatòries determinen la forma de rea-
lització de les proves o els exercicis, que pot ser: per
tanda única, per tandes o individualitzada.

2. Les convocatòries poden determinar que, en els
processos selectius en què hi concorrin circumstàncies
especials, la totalitat o una part de les proves es facin
de manera descentralitzada.

Article 26. Proves per a l’accés a militar professional
de tropa i marineria.

Per a l’accés a militar professional de tropa i marineria,
la realització de les proves i, si s’escau, la validesa de
les efectuades en cicles anteriors, la manera de so�icitar
de participar-hi, així com l’admissió a les proves, en un
procés continu de selecció, es regeixen pel que prevegi
la convocatòria corresponent.

Article 27. Instàncies.

1. Les instàncies per participar en els processos
selectius s’han de formular en els impresos i, si s’escau,
amb els sistemes d’abonament de drets d’examen que
estableixin les convocatòries corresponents. S’han de
presentar en el termini de vint dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació de la convocatòria respectiva
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», o en el que indiqui la
mateixa convocatòria. Quan la convocatòria, pel fet de
referir-se exclusivament a promoció interna o canvi de
cos o per accedir a una relació de serveis de caràcter
permanent, només es publiqui en el «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa», els terminis s’han de referir a
la data de publicació en aquest butlletí.

Quan es doni la circumstància que la persona inte-
ressada opti a més d’un procés selectiu per a l’accés
a ensenyaments militars d’entre els que es convoquin
per a la quota de places d’aquell any, a la instància
pot figurar l’ordre de preferència dels esmentats ense-
nyaments militars.

2. Per ser declarat admès a les proves n’hi ha prou
amb el fet que els aspirants manifestin en les seves
instàncies que compleixen totes i cada una de les con-
dicions exigides, llevat que en la convocatòria es reque-
reixi la presentació prèvia de la documentació d’iden-
tificació personal.

3. L’autoritat convocant, per ella mateixa o a pro-
posta del president de l’òrgan de selecció, ha de donar
compte a les autoritats competents de les falsedats en
què hagin pogut incórrer els aspirants als efectes pro-
cedents.

Article 28. Llista d’admesos a les proves i d’exclosos.

1. Un cop expirat el termini de presentació d’ins-
tàncies, l’autoritat que determini la convocatòria ha de
dictar resolució en el termini màxim d’un mes, en què
ha de declarar aprovada la llista d’admesos a les proves
i d’exclosos.

2. La resolució s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» i s’hi ha d’indicar:

a) La llista d’aspirants exclosos i exclosos condicio-
nals, i s’ha d’assenyalar un termini de deu dies per
esmenar-la.

b) El lloc, la data i l’hora de començament de la
primera prova i, si s’escau, l’ordre d’actuació dels aspi-
rants.
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c) El «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» en
què s’han publicat les llistes completes d’aspirants adme-
sos a les proves, exclosos i exclosos condicionals.

3. En les convocatòries que siguin exclusivament
per promoció interna o per a canvi de cos o per accedir
a una relació de serveis de caràcter permanent, la reso-
lució es publica únicament en el «Boletín Oficial del Minis-
terio de Defensa», i s’hi ha d’indicar:

a) La llista d’aspirants admesos a les proves, exclo-
sos i exclosos condicionals, i s’ha d’assenyalar un termini
de deu dies per esmenar-la.

b) El lloc, la data i l’hora de començament de la
primera prova i, si s’escau, l’ordre d’actuació dels aspi-
rants.

4. Un cop finalitzat el termini d’esmena a què fan
referència els dos apartats anteriors, s’ha de comunicar
als interessats pels mitjans que determinin les convo-
catòries si han estat admesos o han quedat exclosos
definitivament del procés selectiu.

En cas que a l’inici de la primera prova els interessats
estiguin en la situació d’exclòs o d’exclòs condicional,
perquè no ha estat publicada, o si s’escau, comunicada
la seva admissió o exclusió definitiva, es poden presentar
a les proves amb independència de la resolució posterior
que s’adopti.

La data de publicació en el «Boletín Oficial del Minis-
terio de Defensa» corresponent de l’esmentada resolució
o, si s’escau, la data de recepció de la notificació per-
sonal, és determinant dels terminis a efectes de possibles
impugnacions o recursos en els termes que preveu la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.

5. Una vegada començades les proves selectives,
no és obligatòria la publicació dels successius anuncis
de celebració de les restants proves ni en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» ni en el «Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa». L’òrgan de selecció ha de fer públics
aquests anuncis en els locals on s’hagin fet les proves
anteriors amb dotze hores, almenys, d’antelació al
començament de la prova següent.

Article 29. Relacions d’aspirants admesos com a alumnes.

1. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants
que han fet les proves, els òrgans de selecció han de
fer públiques les relacions dels que siguin admesos com
a alumnes, per ordre de puntuació. El president de l’òrgan
de selecció ha d’elevar a l’autoritat que determini la con-
vocatòria aquestes relacions, i no pot declarar admesos
com a alumnes un nombre d’aspirants superior al de les
places convocades. L’autoritat esmentada ha de publicar
aquestes relacions en el «Butlletí Oficial de l’Estat», excep-
te les que es refereixin exclusivament a promoció interna
o per a canvi de cos o per accedir a una relació de serveis
de caràcter permanent, que s’han de publicar en el «Bo-
letín Oficial del Ministerio de Defensa».

2. Les resolucions dels òrgans de selecció vinculen
l’Administració, sens perjudici que aquesta, si s’escau, pugui
revisar-les d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.

CAPÍTOL X

Nomenament dels aspirants seleccionats

Article 30. Aportació de la documentació.

Els aspirants que prenguin part en el procés selectiu
per a l’accés als centres d’ensenyament militar han d’a-
portar les acreditacions personals no acadèmiques exi-
gides en la convocatòria. Els que dins del termini indicat

en la convocatòria no presentin la documentació, no
poden ser admesos com a alumnes i queden anu�ades
totes les seves actuacions, sens perjudici de la respon-
sabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la
instància.

Qui tingui la condició de militar professional, membre
de la guàrdia civil o de funcionari públic està exempt de
justificar els requisits ja acreditats per obtenir aquesta
condició, i ha de presentar únicament la certificació del
Ministeri o l’organisme de qui depengui, i acreditar la
seva condició i les altres circumstàncies que constin en
el seu expedient personal.

Article 31. Nomenament d’alumnes dels centres d’en-
senyament militar.

En fer la presentació, els que accedeixin als centres
d’ensenyament militar són nomenats alumnes pel direc-
tor o el cap del centre d’ensenyament militar corres-
ponent. Prèviament al nomenament, els alumnes que
no pertanyin a les Forces Armades han de signar un
document d’incorporació a aquestes Forces, segons el
model aprovat pel ministre de Defensa, moment en què
adquireixen la condició de militar i resten sotmesos al
règim general de drets i obligacions del personal de les
Forces Armades i a les lleis penals i disciplinàries militars,
sense quedar vinculats per una relació de serveis de
caràcter professional.

La llista dels alumnes nomenats es publica en el «Bo-
letín Oficial del Ministerio de Defensa».

CAPÍTOL XI

Recursos

Article 32. Recursos.

Contra les resolucions i els actes administratius dic-
tats en matèria d’accessos i processos selectius que regu-
la aquest Reglament, es poden interposar els recursos
procedents d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.

Disposició addicional primera. Medicina familiar i
comunitària.

En els processos selectius per a l’accés a l’especialitat
fonamental de medicina del cos militar de sanitat, el
límit d’edat per poder participar en els processos selec-
tius, a què fa referència l’article 17 d’aquest Reglament,
és de trenta-cinc anys per als que tinguin l’especialitat
de medicina familiar i comunitària i, si s’escau, s’ha de
tenir en compte per a la valoració de mèrits de la fase
de concurs.

Disposició addicional segona. Accés dels militars pro-
fessionals de tropa i marineria i membres de l’escala
de caporals i guàrdies de la guàrdia civil al cos de
músiques militars.

Als militars professionals de tropa i marineria que
hagin complert, almenys, tres anys de servei en la data
prevista d’incorporació al centre d’ensenyament militar
i als membres de l’escala de caporals i guàrdies del cos
de la guàrdia civil se’ls pot reservar fins al 100 per 100
de les places convocades per optar a l’accés al centre,
els ensenyaments del qual capaciten per a la incorpo-
ració a l’escala de suboficials del cos de músiques mili-
tars, amb els requisits que estableix l’article 17 d’aquest
Reglament. Es valora com a mèrit, a més del temps servit
com a militar professional o guàrdia civil, el temps des-
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tinat en unitats de música tant de les Forces Armades
com del cos esmentat.

La provisió anual de places determina les quotes que
corresponguin tant a militars professionals de tropa i
marineria com als membres de l’escala de caporals i
guàrdies del cos de la guàrdia civil.

Disposició addicional tercera. Canvi d’adscripció a cos
dels militars de complement.

1. A fi de completar les plantilles dels cossos que,
d’acord amb les previsions del planejament de la defensa
militar, puguin ser deficitàries, els militars de comple-
ment poden canviar de cos al qual estan adscrits una
sola vegada i dins del mateix exèrcit.

Quan es tinguin les titulacions exigides per comple-
mentar els cossos comuns de les Forces Armades, el
canvi d’adscripció a cos també es pot fer dels cossos
específics dels exèrcits als cossos comuns de les Forces
Armades.

2. El canvi d’adscripció a cos es regula per les con-
dicions següents:

a) Haver complert el compromís inicial i, si s’escau,
el temps de servei exigit pels cursos d’especialització
que s’hagin dut a terme, en el cos d’origen, i per poder
obtenir-lo és necessari, a més, haver superat la fase de
formació exigida per a l’adscripció al cos al qual es
complementa.

b) Ocupació: alferes o tinent.
c) No complir ni haver complert dins de l’any en

què es publiquin les convocatòries corresponents, com
a màxim, l’edat de trenta-tres anys i no haver complert
més de set anys com a militar de complement en la
data d’incorporació al centre d’ensenyament militar.

d) No superar el nombre màxim de tres convoca-
tòries.

3. El ministre de Defensa ha de publicar anualment
les places que es poden cobrir pel sistema de canvi
d’adscripció al cos i els requisits exigibles.

Les convocatòries s’han d’atenir al que estableix
aquest Reglament i s’han de decidir pels sistemes de
concurs o concurs oposició, en què es valori, entre altres
mèrits, l’historial militar.

Disposició transitòria primera. Titulacions.

Mentre no s’estableixin reglamentàriament les titu-
lacions a què fan referència els articles 16 i 17 d’aquest
Reglament:

1. En les convocatòries corresponents es continuen
exigint els títols o les titulacions que estableixen els arti-
cles 18.1.b).2n i 18.1.c), d), e), f) i g), del Reglament d’in-
grés i promoció a les Forces Armades i la guàrdia civil,
aprovat pel Reial decret 1951/1995, d’1 de desembre.

2. Per prendre part en els processos selectius per
accedir al centre d’ensenyament militar corresponent,
per incorporar-se al cos militar de sanitat, també es pot
exigir el títol de llicenciat en psicologia.

3. Els militars professionals de tropa i marineria i
els membres de l’escala de caporals i guàrdies del cos
de la guàrdia civil a què fa referència la disposició addi-
cional tercera d’aquest Reglament han de tenir el títol
de batxillerat en música, d’acord amb el que disposen
l’article 41.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, i la disposició
addicional tercera del Reial decret 756/1992, de 26
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes bàsics del
currículum dels graus elemental i mitjà dels ensenya-
ments de música. També s’hi pot accedir mitjançant l’a-
creditació d’algun dels requisits d’accés als cicles for-

matius de grau superior i d’haver superat el tercer cicle
de grau mitjà dels ensenyaments de música.

Les especialitats instrumentals requerides són les
que, de manera expressa, figurin en les convocatòries
corresponents, d’entre aquelles a què es refereix l’ar-
ticle 72.2 del Reial decret 288/1997, de 28 de febrer.

Disposició transitòria segona. Nombre màxim de con-
vocatòries per a promoció interna i canvi de cos.

Als efectes del que preveu l’article 15.2.a) d’aquest
Reglament, es consideren les convocatòries ja consu-
mides anteriorment a l’entrada en vigor d’aquest Regla-
ment, amb les exempcions que preveuen les disposicions
transitòries quarta, cinquena i onzena.

Disposició transitòria tercera. Canvi de cos.

En les convocatòries corresponents als anys 2000
i 2001, els militars de carrera de les escales d’oficials
i suboficials dels cossos generals, d’infanteria de marina,
d’enginyers i d’especialistes que tinguin la titulació reque-
rida, poden accedir, per canvi de cos dins del seu exèrcit,
a les escales tècniques d’oficials dels cossos d’enginyers,
d’oficials del cos d’especialistes i a les de superiors d’o-
ficials dels cossos d’enginyers i intendència, i optar a
les places, d’acord amb el que regula l’article 23 d’aquest
Reglament, que es publiquin en les convocatòries corres-
ponents, i queden exempts dels límits d’edat o de les
ocupacions que regula l’article esmentat, així com del
temps de serveis exigit reglamentàriament en l’escala
d’origen.

Disposició transitòria quarta. Promoció interna per als
militars de complement.

Els militars eventuals de la categoria d’oficial que a
l’entrada en vigor de la Llei 17/1999, de 18 de maig,
de règim del personal de les Forces Armades, han passat
a denominar-se militars de complement, en les convo-
catòries per promoció interna corresponents als
anys 2000, 2001 i 2002 queden exempts dels límits
d’edat, ocupació i nombre de convocatòries que regula
aquest Reglament.

Disposició transitòria cinquena. Promoció interna per
als militars professionals de tropa i marineria.

Els militars de tropa i marineria professionals que a
l’entrada en vigor de la Llei 17/1999, de 18 de maig,
de règim del personal de les Forces Armades, han passat
a denominar-se militars professionals de tropa i mari-
neria, en les convocatòries per promoció interna corres-
ponents als anys 2000, 2001 i 2002 queden exempts
dels límits d’edat i nombre de convocatòries que esta-
bleix aquest Reglament.

Disposició transitòria sisena. Accés a una relació de
caràcter permanent dels militars professionals de tro-
pa i marineria.

1. Durant els anys 2000, 2001 i 2002, per par-
ticipar en els processos selectius es requereix un temps
mínim de serveis de nou anys, complerts l’1 de gener
de l’any de la convocatòria, i les altres condicions de
l’article 24 d’aquest Reglament, sense que durant aquell
període siguin aplicables els requisits de la titulació i
el nombre màxim de convocatòries.

2. Mentre no s’estableixi reglamentàriament l’ava-
luació a què fa referència l’article 24.3 d’aquest Regla-
ment, l’avaluació es regeix per les normes vigents per
contreure nous compromisos.
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Disposició transitòria setena. Accés a l’escala superior
d’oficials del cos de músiques militars.

En les convocatòries corresponents als anys 2000
i 2001, els membres de les escales de subdirectors
músics de l’exèrcit de terra, de l’armada i de l’exèrcit
de l’aire, declarades a extingir en la disposició addicional
sisena de la Llei 17/1989, de 19 de juliol, reguladora
del règim del personal militar professional, que tinguin
la titulació requerida poden optar, per accés directe, a
l’ingrés en el centre d’ensenyament militar corresponent
per a la incorporació a l’escala superior d’oficials del
cos de músiques militars, i queden exempts dels límits
d’edat.

Disposició transitòria vuitena. Accés directe amb reser-
va de places al cos militar de sanitat, psicologia.

En les convocatòries corresponents als anys 2000
i 2001, els suboficials que, a l’entrada en vigor de la
Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del personal
de les Forces Armades, acreditin tenir el títol de llicenciat
en psicologia i el diploma de psicologia militar, poden
optar, per accés directe dins de la quota de places reser-
vades que a aquest efecte es convoquin i altres requisits
que estableixi la convocatòria, a l’ingrés al centre d’en-
senyament militar corresponent per a la incorporació a
l’escala superior d’oficials del cos militar de sanitat, i
queden exempts dels límits d’edat.

Disposició transitòria novena. Accés dels suboficials a
l’escala d’oficials del seu exèrcit corresponent.

En les convocatòries corresponents als anys 2000
i 2001, els suboficials de tots els cossos als quals se’ls
va exigir tenir el títol de diplomat universitari per accedir
a les antigues escales de complement, poden optar, per
promoció interna i dins de les places que a aquest efecte
es convoquin, a l’ingrés al centre d’ensenyament militar
corresponent per a la incorporació a l’escala d’oficials
de l’esmentat cos; queden exempts dels límits d’edat
i ocupació però han de complir els altres requisits que
estableixi la convocatòria.

Disposició transitòria desena. Accés a l’escala de subo-
ficials dels caporals primers permanents de l’exèrcit
de terra.

En les convocatòries corresponents als anys 2000
i 2001, els caporals primers de l’exèrcit de terra que
hagin accedit a una relació de serveis de caràcter per-
manent fins a l’edat de retir abans de l’entrada en vigor
de la Llei 17/1999, de 18 de maig, poden accedir, per
promoció interna, a les escales de suboficials d’aquest
exèrcit acreditant el nivell educatiu però la resta de con-
dicions que es requereixin en la convocatòria però que-
den exempts dels límits d’edat.

Disposició transitòria onzena. Promoció interna dels
militars de complement amb els títols de llicenciat
en psicologia i llicenciat en veterinària.

Els militars de complement en possessió del títol de
llicenciat en psicologia o el títol de llicenciat en vete-
rinària que es van adscriure a l’escala superior del cos
militar de sanitat, en les convocatòries per promoció
interna, queden exempts dels límits d’edat i ocupació
que regula l’article 21 d’aquest Reglament, mentre man-
tinguin la condició de militar de complement, d’acord
amb el que estableixen l’article 91 de la Llei 17/1999,

de 18 de maig, i l’apartat 2 de la seva disposició addicional
quarta. De la mateixa manera, en les convocatòries per
promoció interna corresponents als anys 2000, 2001
i 2002 queden exempts del nombre màxim de convo-
catòries que preveu l’article 15.2.a) d’aquest Reglament.

Disposició transitòria dotzena. Alumnes dels instituts
politècnics de l’exèrcit de terra.

Els ingressats abans de l’1 de gener de l’any 2000
com a alumnes de formació professional als instituts
politècnics de l’exèrcit de terra que superin els estudis
corresponents, mantenen reserva de plaça per cursar
l’ensenyament de formació que capaciti per a l’accés
a determinades especialitats de militars professionals de
tropa de l’exèrcit de terra.

19137 REIAL DECRET 1716/2000, de 13 d’octubre,
sobre normes sanitàries per a l’intercanvi
intracomunitari d’animals de les espècies bovi-
na i porcina. («BOE» 256, de 25-10-2000.)

La implantació de la llibertat de circulació de mer-
caderies, que exigeix el correcte funcionament d’un mer-
cat comú, implica necessàriament l’harmonització de les
legislacions dels estats membres de la Unió Europea
relatives a les condicions, principalment tècniques i sani-
tàries, requerides per a la comercialització dels diferents
productes i, en particular, dels animals vius.

En el cas dels animals vius, l’harmonització de la nor-
mativa sanitària és essencial i, per a la seva consecució,
s’han dictat nombroses directives, entre altres la Direc-
tiva 64/432/CEE, del Consell, de 26 de juny, relativa
als problemes de policia sanitària en matèria d’intercan-
vis intracomunitaris d’animals de les espècies bovina i
porcina, que va ser incorporada a l’ordenament jurídic
intern pel Reial decret 434/1990, de 30 de març, pel
qual s’estableixen les condicions sanitàries aplicables al
comerç intracomunitari d’animals vius de l’espècie bovi-
na i porcina.

La conveniència de clarificar la normativa vigent en
aquesta matèria, juntament amb la necessitat de reforçar
les mesures veterinàries de vigilància epidemiològica,
ha portat a l’aprovació de la Directiva 97/12/CE, del
Consell, de 17 de març, per la qual es modifica i s’ac-
tualitza la Directiva 64/432/CEE, del Consell. La Direc-
tiva 97/12/CE va resultar, al seu torn, modificada per
la Directiva 98/46/CE, del Consell, de 24 de juny, que
assenyala la substitució dels annexos A, D (capítol I) i F
de la Directiva 64/432/CEE, i per la Directiva 98/99/CE,
del Consell, de 14 de desembre. D’altra banda, la Directiva
64/432/CEE es va modificar recentment per les direc-
tives 2000/15/CE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 10 d’abril, i per la 2000/20/CE, del Parlament Europeu
i del Consell, de 16 de maig.

Aquest Reial decret incorpora a l’ordenament jurídic
intern les directives 97/12/CE, 98/46/CE, 98/99/CE,
2000/15/CE i 2000/20/CE la finalitat exclusiva de les
quals és establir les normes aplicables al control vete-
rinari dels intercanvis intracomunitaris d’animals de l’es-
pècie bovina i porcina.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta conjunta dels ministres
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Foment, amb l’in-
forme previ del Ministeri d’Administracions Públiques,


